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Egy diákdallá vált Csokonai-vers. 
I r t a : SZABÓ T. ATTILA. 

A magyar diákénekles történetének ezután támadó historiku-
sára hárul az a feladat, hogy a diákság dalkincsének s benne 
megnyilatkozó ízlésének vizsgálata során kiderítse a korabeli 
ízléstörténeti irányokkal való rokonságot, illetőleg az azokkal való 
összefüggéseket. Kétségtelenül az irodalom s még általánosabban 
az irodalmi ízlés története számára nagyjában előrelátható, de 
részleteiben érdekes meglepetéseket adó megállapításokat hoz 
majd az ilyenféle vizsgálat. 

Ha többet nem is, de annyit mindenki, saját személyes 
tapasztalata alapján tud a diákéneklésről, hogy a diákság dal-
kincsének egy részét a magyar írók hosszabb-rövidebb ideig köz-
kedvelt dalai tették s teszik ma is. Azzal sem mondok újat, hogy 
Petőfit kivéve, talán egyetlen magyar írónak sem forgott annyi 
éneke diákszájon, mint Csokonainak. Különösen a mult század 
elején fordult a magyar 6 itt is elsősorban a lokálpatrióta debre-
ceni és sárospataki diákság érdeklődése az egész életében diákosan 
szertelen, örök vagabundus Csokonai felé. Egyik népköltési 
anyaga miatt értékes sárospataki énekeskönyvünk, a Ilégibb és 
újabb, részint érzékeny, részint víg, többnyire eredeti dalok gyűj-
teménye,1 mely a mult század 20—30-as éveire vonatkozóan a 
sárospataki diákság ízlésének s érdeklődésének irányát mutatja, 
csaknem egynegyedében Csokonai-dalokból áll.2 

Alábbi soraimban egy diákdallá vált Csokonai-vers változa-
taira szeretnék rámutatni. 

Imre Sándor, akinek A magyar népdal nemei3 c. tanulmá-
nyában a magyar diákéneklés történetének legelső s máig is leg-
teljesebb összefoglalását olvashatjuk, a diákdalok közé sorol egy 
Itt hagynám én ezt a várost, ha lehetne4 kezdetű éneket is. Bár 
ő az éneknek csak ezt az egy sorát közli, a hozzáfűzött s a tarta-

1 Sárospatakon, J826; II . kiadása (bőv.) u. o. 1834. Kis 8-r. 
2 V. ö. még Harsányí—Gulyás: Csokonai Vitéz Mihály össz. műv. Bpest, 

Genius, 1922. Ii : XIV. s köv. 
» Az. Erd. Múz.-Egyl. Kiadványai, VI. köt. Kvár, 1889 : 388—390. Megjelent 

az Olcsó Könyvtárban is. 
* U. o. 389. 
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limira vonatkozó megjegyzésére alapítva,5 kétségtelennek látszik, 
hogy ez az Imre által ismert és említett dal legalább is változata 
lehet annak, melyet Erdélyi* is közöl. Az összehasonlítás kedvéért 
álljon itt e dal: 

I t t hagynám én ezt a várost , 
Ha lehetne, 

Ha engem egy szőke leány 
Nem szeretne, 

öszveütném sarkantyúmat , 
Elindulnék, 

Ezen csunya város felé 
Sem fordulnék! 

I t t hagynám én, csak téged 
Vihetnélek, 

Szekerembe magam mellé 
Ültetnélek. 

Félre tenném süvegemet, 
Csak te szeretnél engemet. 

Ez a kedveshangulatú dalocska valószínűleg különböző vál-
tozatokban7 Kecskemét, Muzsla, Szabolcs és Zala, tehát a magyar 
nyelvterület nyugati részén volt ismeretes.8 A dal erdélyi 
s általában a keleti magyarság közötti változatát nem ismerjük. 

Érdekes dolog, hogy az idézett dal megett egy Csokonai-dal, 
a Habozás• című áll: 

Itt hagynám én ezt a várost ha lehetne, 
Ha engemet az én Lillám nem szeretne. 

Összeütném sarkantyúmat, megindulnék 
Még e város felé háttal sem fordulnék. 

It t hagynám én ezt a várost ha lehetne. 

Ha őtet is ültethetném az ölembe. 

A két dal — az imént közölt és ez — kézzelfoghatóan azonos, 
csakhogy a fennebb közölt második változatot a sokkal bővebb 
Csokonai-vers 1. versszak 1—2., a 2. versszak 3—4., illetőleg a 
3. versszak 1. és 4. sorának összevonásával kaptam. Az így mes-
terségesen kapott és az Erdélyi által lejegyzett változatot a 
Csokonai versével szemben az egyszerűség jellemzi: elmaradt 

5 „De más lánc is köti a városhoz a távozót." U. o. 
6 Népdalok és mondák. Pesten, 1846—48. I I : 74. Még két sorában egyező 

két változatot közöl Muzsláról (Esztergom vm.) (i. m. I : 86). 
' Az i t t közölt dal valószínűleg az alább említet t vidékekről kerül t s több 

dalból egyséarehozott változat. Tudjuk, hogy a régebbi gyűjtőknél ez az „össze-
szerkesztő" munka egészen elismert gyűjtési módszer volt. 

8 V. ö. Erdélyi i. m. I I : Függelékének a I I . köt. 141. dalára vonatkozó 
megjegyzését. Ezt bizonyítja még az is, hogy I m r e S. diákemlékei a lapján irta 
i. t.-nak a diákéneklésre vonatkozó részét, ö pedig Nagyváradon és Debrecenben 
diákoskodott. 

s L. az idézett Csokonai-kiadás I« : 510—511. 
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belőle Csokonainak a búcsúzás fölött érzett fájdalmának leírása, 
ez a rokokkós-szentimeutális sallang-áradat; ugyancsak elmaradt 
a Lilla két, a Vitéz egy felelete s a kettő által együttesen énekelt 
egy sor. 

Do nemcsak az Erdélyi-féle egy teljesebb és két, első két 
sorában egyező változata ismeretes e Csokonai-dalnak. Kálmány 
Lajos egy négy versszakból álló s két sorában azonos, de egyéb-
iránt eltérő népi változat10 mellett közölt egy másik változatot11 

is, amely bár jóval hosszabb az Erdélyiénél, olyanszerű össze-
vonással, mint amilyet előbb a Csokonai-féle változat esetében 
végeztünk, szinte teljesen az Erdélyi változatával azonos alakra 
hozható. 

Ez a terjedelemre is hosszabb, kilenc hatsoros versszakból 
álló változat már sokkal közelebb áll a Csokonai-dalához. Szöveg-
történeti szempontból nem közelebbi függvénye ugyan Csokonai 
Habozás-кпак, de szellemét, ízléstörténeti jellemét tekintve, hatá-
rozottan az: megvannak benne valamivel halványabb, tompább 
— s talán mondhatni —• magyarosabb színekben Csokonai költé-
szetének rokokkós-szentimentális elemei, de elmaradt belőle a 
felelgető rész. Néhány sorában pontos szövegmegfelelője, többi 
részében Csokonai költészetének reminiscenciáit mutató változat 
ez az ének. 

Bár csak felteszem, de kétségtelennek tartom azt, hogy 
Csokonai Habozása, diákközvetítéssel került ahhoz a réteghez, 
melynek dalkincséből Erdélyi és Kálmány az említett változato-
kat közölte. Nemcsak Kálmánynak s még inkább Erdélyinek a 
népdal fogalmáról való nagyon is laza s tágkörű felfogása12 buz-
dít arra, hogy e változatokat s különösen az Erdélyiét diáknótá-
nak vegyem, de egyenesen megengedi ezt Imre fennebb említett 
utalása. Az egész ének diákos hangulata is emellett tanúskodik. 
Ami az Erdélyi változatában, meg a többiben is, nem diákos 
vonás, az talán ama, legfeljebb félnépi, de semmiesetre sem 
paraszti osztály13 átalakításának tekinthető, melynek dalkincséből 
a gyűjtők változataikat vették. 

10 Koszorúk az Alföld vadvirágaiból I : 87—88. 
11 U. o. 71—73. 
12 T. i. e felfogás megengedte nekik, hogy diák- s más nótát is bevegyenek 

gyűjteményükbe, mint népdalt. 
13 A diákságnak a magyar népköltészetre való .ha tásá t sem általánosság-

ban, sem részleteiben nem vizsgálta még senki. Pedig e vizsgálat figyelemre-
méltó eredményeket hozhat. 


